
ДОБРОТО Е
ЗАРАЗНО.
ДОБРОТО НИКОГА
НЕ Е НАПРАЗНО

Целите на фондация "За Доброто"

Мобилизираме хора, организации и общности, за да
модернизираме средата за лечение на децата, да защитим
правата на децата пациенти и да възстановим доверието
между децата и родителите им и специалистите по педиатрия.  
 Измина още една година, в която българското детско
здравеопазване остана закотвено в миналия век: детското
здраве все така не е приоритет на държавата, достойнството
и правата на детето пациент и родителите му все така не са
приоритет в лечебния процес, материалната база е все така
мизерна, отношенията между лекувани и леуващи са все така
на ръба на нервна криза и физически сблъсък, педиатричните
специалисти все така намаляват и са още повече изтощени. 
 Пандемията задълбочи кризата в здравеопазването и
радикализира обществените отношения. 
Обществото загуби още една година без национална детска
болница. 
Промените в отделни болнични заведения само направиха
контраста по-силен. 
Все така действаме по спешност, защото всеки ден е важен и
всеки детски живот е безценен. 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
 ЗА 2021 Г. 

Нашата мисия е да наложим висок стандарт 
за детско здравеопазване в България



ФОНДАЦИЯ  "ЗА  ДОБРОТО "

СЪДЪРЖАНИЕ:

Нашето въздействие ..................................... 3
Фонд за децата на герои.................................... 4
Акция Веноскоп..................................................... 6
Оборудване за лекуване ..................................... 7
Приказки за оздравяване ................................... 8
За доброто на бебе Мария ................................. 9
Детски болници в България 2021 ................... 10
Благотворителен базар Светулка .................. 11
Проект Светулка...............................................12
Отчет на фондацията в цифри ....................14
Приходи и разходи..................................16



ФОНДАЦИЯ  "ЗА  ДОБРОТО "

Истинското постижение на фондацията е, че

въпреки съпротивата веноскопът навлиза в

детското здравеопазване. 

През 2021 г. започнаха да ни чуват все повече

хора.  

Разширихме кръга на дарителите и

доброволците – индивидуални и корпоративни.  

Увеличиха се болничните заведения, които

търсят подкрепа от фондацията, за да се

променят. Работим все по-синхронно с

единствената специализирана педиатрична

болница „Проф. д-р Иван Митев“ и с детски

отделения в общински болници от цялата

страна. 

Получихме признание и награди за усилията си

– всъщност признание за усилията на всички

дарители и доброволци „за доброто“. 

Продължихме старите проекти. 
.

Фондация „За доброто“ е двигател на 
 промените в лечебната среда в детски
болнични отделения. Някои от тях за
пръв път научиха, че съществуват
уреди като веноскопа, които улесняват
намирането на детските вени и
намаляват до минимум болката. В
някои от отделенията това отдавна
наложило се достижение на
медицинската техника бе прието със
съпротива: като укор за
професионализма на някоя сестра,
вместо като начин за пестене на време
и болка.

НАШЕТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ



КАМПАНИИТЕ  "ЗА  ДОБРОТО "  2 0 2 1

Активна кампания

ФОНД ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИ

Създадохме фонда в края на 2020 г. за да подкрепим финансово, но още
повече емоционално непълнолетните деца на учители, лекари и медици
– починали в пандемията Ковид-19. 
2021 е първата пълна година от дейността на фонда, който ще
продължи да съществува, докато всички деца навършат пълнолетие или
завършат средното си образование. Всеки месец те получават
стипендия в размер на 500 лв./ 6000 лв. годишно. 

 В последните месеци на годината
приехме още 3 деца. Едно от тях на 4 г.
Изпратихме и абитуриент, горди от
факта, че избра да бъде лекар. 
Популярни и харесвани личности станаха
посланици на фонда: застанаха с
имената и лицата си зад каузата, за да
привлекат още внимание към нея.
Благодарение и на техните усилия
дарителите на фонда осигуриха
средствата за стипендиите за
миналата година и за началото на тази
година.



ФОНД  ЗА  ДЕЦАТА  НА  ГЕРОИ

 Актьорът Алек Алексиев,
един от посланиците на
фонда, организира и дари
заедно с екипа си клип –
емоционален разказ за
изпитанието, през което
преминават децата,
загубили родители в
пандемията.

Към 31 декември 2021 г.: 

Децата на фонда са 28. 
 
Стипендиите и разходите за
банкови преводи са общо
128 537, 65 лв. 

Представители на
фондацията
гостуваха в
десетки

предавания в
електронните
медии, за да
създадем
видимост и

прозрачност на
дейността ни. 
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АКЦИЯ "ВЕНОСКОП"

Веноскопът е високотехнологичен уред, който открива с инфрачервени лъчи
подходящата детска вена за абокат или други манипулации. 
Кампанията е вдъхновена от лошия личен опит на Поли Троянова, член на УС на
фондацията. След изписването на малкото й дете от болница, Поли разказа за
нуждата от веноскопи в детските отделения в интервю за една от националните
телевизии. Веднага след излъчването дойде първото предложение за дарение.
Фирмата – дарител пожелаха да остане анонимни,  
Дарихме първия уред – най-добрия на пазара в момента, модел VIVO 500S, със
стойка и с батерия за мобилно ползване, на педиатричното отделение с
интензивен сектор в националната кардиологична болница в София. 

Активна кампания

Следващите два веноскопа бяха
дарени на МБАЛ „Св. Анна“ –
Варна, в клиниката по педиатрия,
и на МОБАЛ „Стефан Черкезов“
във Велико Търново, в
педиатричното отделение. Те
също са от анонимни дарители. 
Още един веноскоп беше дарен
на отделението по неонатология
II в САГБАЛ - Шейново" ЕАД 

Към 31.12.2021 г
са дарени 

4 веноскопа 
на стойност

25 500 лв. 
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Дарихме по спешност: 
    3 инфузионни спринцовкови помпи с допълнителна функция

SafeDose, модел BeneFusion eSP, Mindray, приложима и за недоносени
деца; 

    3 инфузионни спринцовкови помпи, модел BeneFusion eSP, Mindray,
приложими и за недоносени деца; 

     1 пациентен монитор MEC 12, Mindary, предназначен за реанимация и
интензивни сектори – от новородени до възрастни пациенти; 

   1 електрически преносим аспиратор, модел HomeJet 1000R, Spencer с
вградена акумулаторна батерия за 45-60 мин. автономна работа; 

1 детски инхалатор; 
1 електронна теглилка за бебета и деца; 

1 ЕКГ апарат; 
1 преносим пулсов оксиметър. 

 

Делта вариантът на коронавируса
засегна децата и наложи създаването
на детско ковид отделение в
единствената педиатрична болница
„Проф. д-р Иван Митев“ – София.
Секторът разполага с 5 легла за
интензивни грижи, две от леглата са
неонатални. Секторът не разполагаше с
медицинска апаратура и оборудване.
Използваше медицинската техника от
други отделения за сметка на болни
деца с други диагнози. 
Фондацията организира даряването на
оборудване за детското ковид
отделение в болницата. Началникът на
отделението д-р Маргарита Ганева
даде списък с необходимото
оборудване, чието осигуряване с
обществена поръчка щеше да забави
неизвестен колко доставката. 
Необходимите средства бяха събрани
за броени часове.  

ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛЕКУВАНЕ
Приключила кампания

Дарението е на стойност 19 351, 81. 
От тях 9383 лв. остатък от

кампанията „За доброто срещу
ковид-19“ през 2020 г. и 9968 лв. от

целева дарителска акция във
фейсбук. 
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 Приложението за аудиокниги и
електронни книги Storytel дари
едномесечни абонаменти за родители и
деца пациенти с по-дълъг престой в
болницата. 
През 2022 г. кампанията „Приказка за
оздравяване“ става част от проекта
„Светулка“ за създаването на лечебна
приятелска среда в детските отделения. 
Предстои създаването на поредица от
книжки, които с кратки текстове и
забавни илюстрации обясняват на
децата преживяванията им в
болницата. 
 

   В деня на детето, 1 юни, фондацията
и актрисата Албена Павлова
организираха приказки на живо за
децата пациенти в специализираната
педиатрична болница „Проф. д-р Иван
Митев“.  
Започнахме кампания, за да осигурим
таблети за отделенията в болницата,
така че всяко дете да може да слуша
приказки и песнички и да гледа детски
филми по време на престоя си в
болницата. Дарихме таблетите с
подкрепата на Леново-България. 

ПРИКАЗКИ ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ
Активна кампания

Към 31.12.2021 г. са дарени: 
10 таблета с безплатни приложения за приказки, музика и филми за деца и 

10 индивидуални едномесечни ваучера от Storytel за родител и дете.  
Стойността на дарените таблети е 990 лв. 
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Бебето Мария е родено с хиперинсулинова хипогликемия и изоставено в

софийската Трета градска болница при раждането й. Нейната история беше

разказана в репортаж по една от националните телевизии. Детето се нуждаеше

от сензори за измерване на кръвната захар, от специални храни и от

социализация. 

В първите часове на акцията, започната спешно от Дими Филадова, се отзоваха

над 60 дарители с предложения да дарят пари или да осигурят доставка на

лекарствата и консумативите. 

ЗА ДОБРОТО НА БЕБЕ МАРИЯ
Активна кампания

Фондацията сезира всички
институции, които би трябвало да
носят отговорност за Мария и
осигуряването на нормални

условия за отглеждането й. Заедно
с това постави въпроса за

ангажимента на институциите към
децата в подобно положение.
Бюрокрацията и дефицитът на
компетентност и емпатия на
практика лишават децата без
родителска грижа, но при

отсъстващ отказ от родителски
права, от достъп до скъпи

лекарства за тежки диагнози и
условия за социализация.  

Под натиска на фондацията бебето
Мария бе настанено в център със
специализирани и социализиращи

грижи. 
Необходимите за контролирането
на състоянието й сензори ще

бъдат осигурявани с дарителски
акции и през 2022 г. 

 

Към 31 декември 2021 г. са дарени   
30 сензора за период от 10 месеца (необходими

са по 3 месечно). 
10 кутии Диокал – специална хранителна

добавка за състоянието на детето. 
Пюрета Фризолак за захранването на детето,
обувки за прохождане, дрешки, столче за
хранене, музикални играчки и книжки. 
Стойността на дарението е: 3847 лв. 
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ДЕТСКИ БОЛНИЦИ В БЪЛГАРИЯ 2021
Активна кампания

#Детски болници в България 2021 – чудовището под леглото на властта, е кампания за
привличане на общественото внимание към мизерията в детските болнични отделения.  
Поканихме родители да изпратят снимки от престоя с децата им в болница заедно със

свидетелски разкази за преживяното.  
Получихме потресаващи снимки и разкази от болници в цялата страна. В началото на
декември създадохме с тях изложба на открито през Народния театър „Иван Вазов“. В
експозицията се редуваха пана с фотоси от български болници и пана с фотоси от детски

отделения в модерни болници по света. На откриването на изложбата присъстваха
представители на служебното правителство, както и на повечето партии, представени в

парламента и участващи към този момент в предизборна кампания за следващия
парламент. 

 Изложбата остана
приблизително 1 месец
в градината, бе видяна
от хиляди хора и дълго
коментирана в медиите
и социалните мрежи. 
Нейната цел бе да
създадем моментна

снимка на състоянието
– стартовата точка, от

която започва
кампания на

промяната: Проект
„Светулка“. 

 
 

Изложбата получи
съдействието на

Столичната община,
която осигури паната и
място за излагането им. 
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   Благотворителният базар „Светулка“ беше замислен като начин да
съберем средства за началото на преобразяването на детските
болнични отделения с проекта „Светулка“. Но и като повод да
разказваме на още и още хора как и какво искаме да променим в
детското здравеопазване. 
 
    В онлайн базара се включиха 45 фирми с продукти, бижута, картини,
други произведения на изкуството, издателства на книги и
специализирани детски игри, фирми за спорт, релакс и игри,
козметика, облекло и пр.

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР СВЕТУЛКА
Приключила кампания

Продадените благотворително
продукти и ваучери са 371. 

 
Събраната сума е 

11 338, 77 лв.
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Проект „Светулка“ обединява всички проекти на Фондация „За доброто“ в единна

концепция за промяна на средата в детското здравеопазване. Не е достатъчно да се

променят материалните условия, без да се промени психологическият климат и

отношенията в болничните заведения, лекуващи деца. И обратното не е достатъчно.

Не е достатъчно промяната да дойде отвън, ако не е приета и желана вътре – от

лекарите до санитарите и шофьорите на линейки.  

„Светулка“ покани всички – над 40 болници с детски отделения, да се включат в

проекта, ако желаят промяната. Първите 5 болници, които кандидатстваха и в които

„Светулка“ влиза, са в Айтос, Силистра, Ловеч, Пловдив и София.  

ПРОЕКТ СВЕТУЛКА
Активна кампания

„Светулка“ ще създава

персонализирани пространства за

децата пациенти, в които да

запазят социалната си активност,

да продължат да се образоват и

да не прекъсват нормалния ритъм

на живот, когато диагнозата не

налага това. За целта болничните

управи трябва да осъществят

първите две стъпки: да осигурят

помещения и стаи, които са

ремонтирали основно, и да

кандидатстват мотивирано за

участие в проекта. 

„Светулка“ ще осигурява с

дарителски кампании медицинско

оборудване и апаратура, от което

болниците имат нужда, но не са в

състояние да си осигурят със

собствени усилия. 

1.

2.
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3. „Светулка“ ще започне промяната на отношенията дете/родител – педиатрични
специалисти с поредица от книжки, които ще посрещат пациентите на входа и ще
осигуряват информация на достъпен език за основните правила на престоя им в
болница, диагнозите и манипулациите.  

 
4. „Светулка“ ще подготви болнични социални работници в ще започне с тях пилотен
проект в 5 болници. Тяхната задача е да бъдат връзката между детето/родителите и
педиатрите; да модерират комуникацията, за да свалят напрежението; да подкрепят
пациента и семейството му в намирането на допълнителни социални и терапевтични
услуги; да осигуряват психологическа експертна помощ за пациентите, когато се нуждаят;
да помагат във всеки момент от болничното лечение с информация и с комуникация за
протичането на медицинските и административните процедури. 

 
5. Чрез пилотния проект за болнични асистенти „Светулка“ ще създаде протокол за
улесняване на достъпа до болнична педиатрична помощ, за ориентиране в системата и
за отношенията пацент-лекар, основани на взаимно уважение, доверие, зачитане на
правата и най-добрия интерес на детето пациент. 

 

ПРОЕКТ СВЕТУЛКА

Изпълнението на
различни части на

проекта започва през
януари 2022 г. 

Време е да променим 
този ад.



ФОНДАЦИЯ  "ЗА  ДОБРОТО "

ОТЧЕТ НА ФОНДАЦИЯ "ЗА ДОБРОТО" В ЧИСЛА 

BGN 306 859
ДАРЕНИЯ

BGN 173 029
Разходвани средства

Фондация „За доброто“ бе основана и
продължава да отстоява ценности

човечност, чувствителност,
милосърдие, солидарност,

съпричастност. Работим с уважение,
разбиране и в диалог с уязвимите

групи и общности, както и с
партньорските организации и

институции.



ФОНДАЦИЯ  "ЗА  ДОБРОТО "

Дарения
BGN 306 859
Разходвани
средства

BGN 173 029
Наличност по
банкови сметки
към 31.12.2021г.

BGN 216 663

Разходи по
кампании

BGN 166 755
Разходи за
издръжка
BGN 5 488



ФОНДАЦИЯ  "ЗА  ДОБРОТО "

ПРИХОДИ ОТ ДАРЕНИЯ:                                  BGN 306 859
   
     

РАЗХОДИ:

ПО КАМПАНИЯ"ФОНД ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИ          BGN 128 538

РАЗХОДИ ПО КАМПАНИЯ"COVID-19"                           BGN 26 825

    
РАЗХОДИ ПО КАМПАНИЯ"СВЕТУЛКА"                        BGN 26 825

РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА                                                BGN 5 488

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 2021:

„Доверието е спойката на живота. То е основната
съставка на ефективнатакомуникация. Доверието е
фундаментален принцип, за да просъществуват

всичкивръзки." – Стивън Кови



ФОНДАЦИЯ  "ЗА  ДОБРОТО "

W W W . Z A D O B R O T O . C O M

e-mail: team@zadobroto.com
Mobile: +359 88 468 27 28

 

 
Отчетът не е мястото да отчетем наградите и

признанието, които фондацията получи през тази
година. Затова само ги изброяваме: 

Специалната награда на Българския дарителски
форум “Смелост и вдъхновение в дарителството”

2021 г.  
Специалната награда на bTV Radio в националната

кампания „Будител на годината“. 
 

Това признание е към всички дарители и
доброволци на фондацията. 

 
…. 
 

 От екипа на фондация „За Доброто“ 
Кремена Кунева – основател и председател 

Свилена Георгиева – изпълнителен директор  
Димитрина Спирова – основател, зам.-председател и

член на Управителния съвет 
Надежда Бояджиева – основател, зам.-председател и

член на Управителния съвет 
Ваня Караджова – член на УС 
Полина Троянова – член на УС 
Мариела Цекова – член на УС 
Жана Николова - член на УС

 


